
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu
Judeţul Ialomiţa

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
 AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

convocat în data de 31 octombrie 2013

Încheiată astăzi 31.10.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 377/25.10.2013.                        

La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipsesc dl Cioară Marian şi dl Nedelcu Ion.  

La şedinţa Consiliului Local participă dna secretar şi de la ziarul „Obiectiv”.
S-a supus la vot procesul-verbal încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut 

loc la data de 29.08.2013 si s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1) Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 
31.10.2013. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 7 voturi pentru 
şi 3 voturi împotrivă.

2) Hotărâre privind aprobarea unui număr de 3 cereri şi atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. Proiectul de hotărâre a fost adoptat 
cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

3) Hotărâre privind concesionarea unui număr de 3 loturi teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu. Proiectul de hotărâre a fost 
adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

4) Hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Reactualizarea Planului Urbanistic 
General şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mihail 
Kogălniceanu”. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi 
pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

5) Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 2013. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum de 10 voturi pentru şi 1 abţinere 
(Barbu Mihăiţă), în varianta propusă de iniţiator – dl primar.

6) Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. Proiectul de hotărâre a 
fost adoptat cu un cvorum de 11 voturi pentru, în varianta propusă de iniţiator – dl 
primar.

7) Hotărâre privind decontarea navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie, 
octombrie 2013 care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un cvorum 
de 9 voturi pentru şi 2 abţineri (Voinea Vasilică şi Barbu Mihăiţă), în varianta 
propusă de iniţiator – dl primar.

Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează  
Florea Neculai                                                       Secretar

                        Vişan Tudoriţa



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31.10.2013 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, care a fost convocat de primarul comunei prin 
dispoziţia nr. 377/25.10.2013.                        

La şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 şi delegatul sătesc Fedul 
Maxim. Lipseşte dl Cioară Marian şi dl Nedelcu Ion.

La şedinţa Consiliului Local participă dna secretar şi de la ziarul „Obiectiv”. 
Secretarul comunei informează că a pus la dispoziţia consilierilor procesul-verbal 

încheiat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc la data de 29.08.2013 şi întreabă dacă 
sunt obiecţii sau discuţii asupra acestuia.

S-a supus la vot şi s-a aprobat cu 11 voturi pentru.
  
 Se prezintă ordinea de zi :

1) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 
din data de 31.10.2013.   

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 3 cereri şi atribuirea în 
folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. 

3) Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 3 loturi teren intravilan 
aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

4) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Reactualizarea Planului 
Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mihail 
Kogălniceanu”.

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 30 septembrie 
2013.

6) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru.

PUNCTUL I DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local din data de 31.10.2013.



Propuneri : 1) dl Diaconescu Nicolae propune pe dl Florea Neculai- se supune la 
vot – 7 voturi pentru, 3 voturi impotrivă.

2) dl Florea Neculai propune pe dl Crăciun Stelică – se supune la vot – 5 voturi 
pentru, 5 voturi impotrivă

3) dl Barbu Mihăiţă propune pe dl Florea Ion – se supune la vot – 2 voturi pentru, 
8 voturi împotrivă. 

Preşedinte de şedinţă este ales dl Florea Neculai cu un număr de 7 voturi pentru şi 
3 voturi împotrivă din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 
48.

PUNCTUL II DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui număr de 3 cereri şi 
atribuirea în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003. 

Dl Barbu – de ce doar comisia economică emite avizul ? de ce nu comisia pentru 
urbanism?

Dna secretar – Este comisia pentru activităţi economico-financiare, juridică, de 
validare şi de disciplină.

Dl Diaconescu – noi, cei din comisia economică ne-am întâlnit şi am discutat 
proiectul de hotărâre. Dacă voi din comisia de urbanism nu vă întâlniţi să analizaţi 
proiectul de hotărâre nu este vina noastră. 

Dl Barbu – există avizul pentru acet proiect?
Dl Diaconescu – sunt aici toate avizele semnate de toţi membri din comisie.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru, din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 49.

  

PUNCTUL III DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:



Se prezintă proiectul de hotărâre privind concesionarea unui număr de 3 loturi 
teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu.

Dl Barbu – unde se află terenul ?
Dl Diaconescu – unde s-a dat tinerilor pentru construcţia de locuinţe.
Dl Barbu – dl Ududui să facă un plan cu amplasamentul.   
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 50.

PUNCTUL IV DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Reactualizarea 
Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mihail 
Kogălniceanu”.    

Dl Barbu – cu cât s-a extins suprafaţa de teren intravilan?
Dna secretar depune memoriul tehnic şi Regulamentul local de urbanism. Aici 

sunt toate datele dacă doriţi să le studiaţi.
Dl Barbu – doar cu cât s-a mărit intravilanul?
Dna secretar – de la 358 ha la 540 ha. 
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 51.

PUNCTUL V DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la data de 
30 septembrie 2013.  

 Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 
număr de 10 voturi pentru şi 1 abţinere(Barbu Mihăiţă) din totalul de 11 consilieri 
prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 52.



PUNCTUL VI DIN ORDINEA DE ZI

Se prezintă expunerea de motive.
Preşedintele de şedinţă prezintă avizul comisiei de specialitate.
Secretarul prezintă avizul de legalitate.

DISCUŢII:

Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. 
Dl Diaconescu – a apărut o modificare la acest proiect de hotărâre. Pentru 

contractul încheiat pe Legea nr. 165/2013 trebuie asigurată plata şi astfel se modifică 
bugetul.

Dl Barbu – de ce la bibliotecă s-a suplimentat cu 30.000 lei?
Dl Diaconescu – nu sunt pentru bibliotecă, ci pentru baza sportivă.
Dl Florea Ion – la reparaţii străzi sunt 80.000 lei.
Dl Voinea – sunt începute reparaţiile la strada spre biserică.   
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un 

număr de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă 
Hotărârea nr. 53.

Alte probleme :

Dl Diaconescu prezinţă cererea depusă de Liceul Tehnologic Mihail 
Kogălniceanu prin care solicită aprobarea cheltuielilor de navetă pentru cadrele 
didactice .

Dl Barbu – ce sumă ? Dacă sunt bani de ce să nu se plătească ?
Dl Diaconescu – in jur de 2.500 lei.
Dl Crăciun – legea prevede că se asigură bani pentru naveta cadrelor didactice.  
Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri (Voinea Vasilică şi 

Barbu Mihăiţă) din totalul de 11 consilieri prezenţi la şedinţă şi se adoptă Hotărârea nr. 
54. 

Pentru care am încheiat procesul-verbal.
    

       Preşedinte de şedinţă                                                                          Contrasemnează 
            Florea Neculai                                                                                      Secretar

                                                                                                        Vişan Tudoriţa
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